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Een stukje vakantie voor thuis

Vakantiemagneetwand
"Een stuk vakantie voor thuis" noem ik
onze nieuwe magneetwand: Op
vakantie maken wij vaak veel foto's en
laten de mooiste dan aan onze vrienden
zien. Helaas verdwijnen de meeste
afdrukjes dan weer in de fotoenvelop.
Daarom hebben we deze magneetwand
voor vakantiefoto's gecreërd. Aangezien
de eenvoudige kunststof magneten niet
bij de foto's pasten, besloten wij een beetje "strandgoed" een metamorfose tot
siermagneten te laten ondergaan.

Gevonden voorwerpen en
magneten
Voor het vervaardigen van de
decoratieve magneten gebruikten we
stenen, schelpen en stukjes hout. In
totaal beplakten we 10 zware schelpen
met 2 mm dikke schijfmagneten (www.
supermagnete.ch/dut/S-10-02-N) en
10 lichtere schelpen en stukjes hout met
1 mm sterke schijfmagneten (www.supermagnete.ch/dut/S-10-01-N).

Lijm inkleuren
Om de uitgeharde lijm er natuurlijker uit
te laten zien, mengden wij hem met
strandzand resp. gemalen koffie - al naar
gelang, welke kleur bij het gevondene
paste.
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Houten blokjes voor een goede
grip
Om ook de platte vondsten van een
goede grip te voorzien, lijmden we
overal kleine houten blokjes tussen de
magneten en de siervoorwerpen. Bij de
houten voorwerpen beitsten we de
houten blokjes donker en bevestigden
ze met houtlijm. Aan de schelpen
lijmden we de houten blokjes met UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/
WS-ADH-01) vast.

Afmetingen van de
tussenblokjes
De houten tussenblokjes zijn overigens
in de bouwmarkt en in knutselwinkels in
verschillende doorsnedes te koop. Wij
hebben 15 en 20 mm brede gekozen,
omdat de gebruikte supermagneten
een doorsnede van 10 mm hebben.

Gebruikte artikelen
10 x S-10-01-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.ch/
dut/S-10-01-N)
10 x S-10-02-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.ch/
dut/S-10-02-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01)
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